2. školní časopis

květen/červen 2013

Vašim úkolem z minulého čísla, bylo vymyslet název pro náš školní časopis a zde
jsou návrhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zápisy do kapsy
Noviny do kapsy
Mariánek
Abeceda
Školník
Čtení na lavici
Školníček
Poškolák
Občasník
Školní nálada

Aby měl každý z vás právo vyjádřit svůj názor, proběhne anketa, ve které budete
moci vybrat ten z názvů, jež se vám líbí nejvíce.
Vyhrává samozřejmě ten, který bude mít nejvíce hlasů.

Práce vašich spolužáků

Květen
Daniel Šaich
Den před květnem
čarodějnice letí ven.
Květen je měsíc lásky,
holky sbírají sedmikrásky,
pletou si z nich věnečky,
poslouchají při tom ptáčky.
Z vajíček líhnou se kuřátka,
je jich pěkná ohrádka.
Kvetou všude kytičky,
létají na ně včeličky.
V noci světlušky vyletí,
na cestu mi posvítí.

Natálie Moravcová

Koupání u potoka
Amálie Králíčková

Přišly děti k potoku,
vykoupat se na boku.
Voda teplá jako káva,
slunce pálí jako lává.
Honem děti, pojďte ven!
Vždyť je krásný tento den.
Za chvíli tu duní hromy,
až se třesou všechny domy.
Děti lezou domů z vody,
ale problém, neví kudy.

Tereza Koblihová
Oslava maminek
Ondřej Kuběnka
Květen je měsíc na oslavu našich maminek,
dejte jim pro radost svazek pěkných konvalinek.
Dejte jim ještě malý dáreček,
třeba přání plné srdíček.
Vyrobte jim třeba origami
a řekněte k tomu: ,,Mami,
tohle je ode mne všechno z lásky,
ať si zdravá, ať nemáš vrásky.“

Eva Vystrčilová
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ŽÁCI 3.TŘÍDY VYMÝŠLELI ZPRÁVY DO PODVODNICKÝCH NOVIN
OZNÁMENÍ!
Aneta Nevtípilová
Bude rybářská sezóna, raději si ochraňujte své malé rybičky.
Taky bude slet rybožravých ptáků. Takže ochraňujte si malé rybičky a svoje rybí mazlíčky.

VODNÍK ČESÍLKO SE BUDE ŽENIT
Eva Vystrčilová
Zítra při úplňku si vodník Česílko vezme za ženu
vodnici Šupinku. Svatba se bude konat u rybníka
pod největší vrbou. Všichni obyvatelé rybníka jsou
srdečně zváni.

BYLA VYKRADENA LASTURA
Lucie Čepová
V neděli 21.4. 2013 byla vykradena lastura. Pan detektiv
Rybka pořád zjišťuje, kdo to byl. Jediné, co je jisté, je to, že
to byli dva lupiči. Důkazů byla spousta, ale byly jen dva
nejdůležitější. První důkaz: půl sklíčka od dioptrických brýlí,
druhý důkaz: tři šupiny.

RVAČKA DVOU ŽAB
Lucie Čepová
Na ulici Leknínové se rvaly dvě žáby. Kvůli čemu se praly, se nám nesvěřily, ale paní Jezírková
bude tento případ řešit, takže se brzy dozvíme, kdo a na jak dlouho půjde pykat.

NEMILÉ PŘEKVAPENÍ
Amálie Králíčková
Naši rybičku Řasičku Bublinkovou potkalo nemilé
překvapení. Při polední procházce ji přepadla divná
ryba (loď). Nakonec skončila na talíři. Všichni jsou
velmi smutní.

NEZNÁMÝ PŘEDMĚT
Amálie Králíčková
Do vody spadl neznámý předmět (bota). Nálezce dostane odměnu 50 000 perel. Přebrali ho
archeologové.
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PŮJČOVNA HÍDACÍCH ŠTIK NA 12 MĚSÍCŮ OTEVŘENA
Tomáš Berger
Půjčovna hlídacích štik od vodníka Rákose je opět otevřena. Chcete-li jednu, tak zajděte k němu a
půjčte si ji na 12 měsíců. Štiky jsou dobře vycvičeny a poslušné. První dostane cenu, že si ji může
nechat 2 měsíce zcela zdarma!
VODNÍK KVÁKAL VYLOVIL VODNICKÝ POKLAD
Tomáš Berger
Jupí! Vodník Kvákal vylovil moc cenný poklad. Dostane od vodnického starosty10 kousků této
drahocenné věci. Je navždy nejslavnější vodník v rybníku.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVA
Žaneta Klímová
Vodník Kvak se zasnoubil s vodnicí Vlnečkou.
Chtějí se přestěhovat do rybníka v cizině.
Jmenuje se Brčálník. Je velký a je v něm mnoho ryb.
Má průzračnou vodu.
Další nejnovější zpráva pro ryby: zítra brzy z rána půjdou na lov rybáři. Dejte si na ně pozor!

Amálie Králíčková
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Co se děje ve škole?
Den na dopravním hřišti – 29.3.2013
Zdálo se, že bude pršet a bude zima, ale bylo docela hezky.
Jak jsme přijeli na hřiště, rozdělili jsme se na dvě skupiny – 4.
třída a 3. + 5. třída. Jako můj první dopravní prostředek byla
šlapací kára, ze které mě bolel zadek a druhý byla kolobrnda.
Bylo to žůžo!
Pak jsme šli do budovy zhlédnout krátké filmy o dopravě a pak
jsme hráli dopravní hry a řešili různé dopravní situace. Moc se
mi nechtělo odjet, ale musel jsem. Něco jsem zaslechl o tom, že
se na dopravní hřiště zase vrátíme 16. 9. 2013. Tak snad to
dopadne.
Pak jsme si ještě skočili do bufetu, tam jsem si koupili něco dobrého. Bylo to fakt super!
Ondřej Kuběnka, 4. třída

Můj minutový film – Přehlídka krátkých filmů
25. 5. 2013 jsme jeli s kroužkem Malin do Domu dětí a
mládeže.
Byl to moc krásný den jenom počasí nám moc nepřálo
sem tam nám i zakapalo.
8:40 nám jel vlak do Olomouce, o pár minut později
jsme si šli koupit něco na zub. Pěšky jsme šli do Domu
dětí a mládeže, chvilinku jsme si pohráli na
prolézačkách, houpali jsme se, skákali jsme atd. no prostě dělali blbosti. Pak jsme šli na výstavu a
potom do malého sálu.
Podívali jsme se na pár animovaných filmečků i pár skutečných. Byly moc krásné, byl to moc
hezký pocit, když jsme viděli svůj vlastní film. Škoda že jdu příští rok na jinou školu a filmy už
nebudu vyrábět.
Kristýna Malinková, 5. třída
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CO VŠECHNO JSME V POSLEDNÍ DOBĚ ZAŽILI?
MALÁ FOTOREPORTÁŽ…
Pečujeme o zdraví - ve středu 10. 4. 2013 se konala výuka netradičním způsobem!

Princové jsou na draka – 25.dubna v kině Metropol

V dubnu jsme také udělali něco pro naši přírodu…

V květnu jsme měli ve škole milou návštěvu…

A přijeli za námi i bubeníci z kapely Jumping drums…
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Soutěže a turnaje
Zase ta Bystřice – turnaj v miniházené
V posledním letošním ligovém kole v miniházené se naše
škola umístila znovu na skvělém druhém místě, když
nestačila zase pouze na Velkou Bystřici. Poslední turnaj
byl ze všech konaných nejvíce obsazen a to zhruba dvaceti
družstvy ve dvou kategoriích. Z pěti akcí naše škola
dovezla vždy medailové umístění, za což patří našim
žákům velké „dík“. Tak na shledanou v příštím
„miniházenkářském“, školním roce a sportu zdar!
Mgr. Lukáš Vaculík

Mc Donalds´Cup – Grygov 2. 5. 2013
Naše škola se poprvé ve své novodobé historii zúčastnila
fotbalového turnaje MC-Cup v Grygově u Olomouce.
Výsledky, i když v konečném součtu to tak vypadalo,
nebyly vůbec jednoznačné, ale naopak velmi vyrovnané.
První zápas proti Velkému Týnci jsme prohráli 1:2, druhý
zápas s Velkým Újezdem jsme nezvládli, když v poslední
minutě jsme dostali branku z penalty. Další utkání proti
Senici na Hané skončilo zase těsným rozdílem 0:1.
Nicméně v posledním zápase o konečné umístění
(7. místo) jsme porazili Doloplazy 1:0. Všem chlapcům
děkuji.
Mgr. Lukáš Vaculík

Turnaj v hodu vlaštovkou
Naše škola se zapojila do soutěže časopisu abc Vládce nebes –
turnaj v hodu vlaštovkou.Organizátoři soutěže nám zaslali
soutěžní vlaštovky, které si děti vyzkoušely a vybraly si z nich
tu se kterou se jim nejlépe házelo.
V kvalifikačním kole mezi sebou soutěžilo 49 dětí od 1. do 5.
třídy, do semifinále však mohlo postoupit pouze 10 dětí s nejdelšími hody. Každé z dětí mělo tři
hody a započítával se vždy ten nejlepší z nich.
Semifinalisty se tedy stali: Tomáš Bodinek (5.tř.) , Martin Kudrnáč (5.tř.), Eva Vystrčilová (3.tř.),
Pavel Rozman (3.tř.), Jaroslav Krejčí (1.tř.), Martin Ambrož (3.tř), Michal Fiala (4.tř.), Lucie
Čepová (3.tř.), Jakub Preč (5.tř) a Jiří Kubáč (4.tř.).
Ze semifinálového kola postoupili 3 nejlepší – Tomáš Bodinek, Jakub Preč a Martin Kudrnáč.
Výsledky posledního kola, které se konalo ve škole, jsme zaslali organizátorům soutěže.
Vzhledem k tomu, že se soutěže účastnili i žáci druhého stupně, naše šance na úspěch nebyly až
tak velké. Ale i tak si myslím, že naši žáci dosáhli krásných výsledků a pokud bude nějaká
podobná soutěž, určitě se opět rádi zúčastní.
Michaela Niklasová
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Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
I v letošním školním roce se žáci naší školy, kteří navštěvují kroužek Mladý zdravotník, zúčastnili
soutěže Hlídek mladých zdravotníků. Tu pořádal ve čtvrtek 16. května Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Olomouci.
Soutěže se zúčastnilo celkem sedm družstev z Olomouce a okolí. Za naši školu nastoupili Nikol
Ditmarová, Tomáš Bodinek, Amálie Králíčková, Eliška Henklová, Magdaléna Prečová, Lucie
Čepová, Daniel Šaich, Eva Vystrčilová, Tereza Koblihová a Barbora Štefaníková.
Pro děti bylo připraveno pět stanovišť, z toho tři se týkala první
pomoci. Na prvním z nich čekaly dvě zraněné dívky, jedna z nich
měla zlomenou klíční kost, druhá tržnou ránu na ruce a špatně se jí
dýchalo. Další stanoviště bylo pro děti náročnější. Opět měly
ošetřit dva zraněné, jeden byl po pádu z výšky v bezvědomí a
druhý měl poraněnou nohu. Naopak nejsnadnější se jim zdálo třetí
stanoviště, kde byla dívka s popáleninami od slunce a úpalem. Na
stanovišti s názvem Transport děti předvedly, jak by přemístily
zraněného a odpověděly na pár otázek. Jako poslední na ně čekala
obvazová technika, u které se ve dvojicích navzájem obvazovaly.
Po absolvování všech stanovišť přišlo na řadu sčítání přidělených bodů a vyhlášení výsledků.
Konkurence byla letos opravdu silná a tak se naše týmy umístily na 4. a 7. místě. Díky soutěži
jsme zjistili, kde jsou naše slabé stránky a do příštího roku je určitě dopilujeme.
Tímto bych ráda ještě jednou dětem poděkovala za reprezentaci naší školy.
Michaela Niklasová

Naše sportovní výkony na MIKROREGIONU BYSTŘIČKA
Ačkoliv nás pátek 24. května 2013 přivítal pochmurným ránem, zima a zatažená obloha naše
odvážné sportovce neodradila a po sedmé hodině ranní se
vydali reprezentovat naši školu na další ročník
sportovního turnaje Mikroregion Bystřička. Toto
sportovní klání se koná každým rokem před koncem
školního roku na hřištích i v tělocvičnách jedné ze
zúčastněných škol. Pořadatelem letošního ročníku byla
ZŠ Velký Újezd.
Po krátkém přivítání a několika důležitých organizačních
informacích se soutěžící rozmístili na jednotlivá
stanoviště disciplín. První stupeň ZŠ měřil své síly v
tradičních disciplínách: štafeta, vybíjená a minikopaná, ve dvou kategoriích – 1. – 3. ročník a 4. a
5. ročník. Zazněl hvizd píšťalky a první utkání byla rozehrána. Na průběh zápasů dohlíželi zkušení
rozhodčí a jejich pomocníci pečlivě zaznamenávali výsledky.
Naši borci si vedli výborně. Ve štafetovém běhu se obě naše skupiny umístily na skvělém 4.
místě. Za bronzovým stupínkem zaostali opravdu jen o prsa. Úžasného umístění dosáhli naši
sportovci ve vybíjené, kde i přes velkou konkurenci vybojovali bronzovou medaili. Naše
fotbalová šestka složená z mladších žáků zůstala na turnaji téměř neporažená. Vystoupali až na
stříbrnou příčku, lepší bylo pouze mužstvo z Velké Bystřice.
Všem dětem moc děkujeme za reprezentaci naší školy!
Mgr. Martina Kopečná
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Něco pro zahnání nudy…
Najdi 7 rozdílů

Nakreslila Tereze Koblihová

Vyškrtejte slova ve sloupcích a na obrázcích, z písmen, která zbyla vám vyjde
tajenka.
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Nakreslila a vymyslela Nikol Ditmarová
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Pár slov na závěr…
Za všechny paní učitelky a pracovníky školy bych Vám ráda popřála, ať
dotáhnete tento školní rok zdárně do konce.
Za chvilku tu máme prázdniny, tak si je všichni užijte a těšíme se na Vás
v novém školním roce 2013/2014 i s dalším číslem školního časopisu.
Michaela Niklasová
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